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Dunai Mosás – Duna Fesztivál
Mohács, 2010. július 2-4.
Július első hétvégéjén több napos, nagyszabású rendezvény kerül lebonyolításra Mohács városában: a mohácsi népi
és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő „Pranje” horvát kulturális és gasztronómiai találkozó, a Duna-menti védett
területeket összefogó hálózat, a DanubeParks égisze alatt megvalósuló, nemzetközi Duna Fesztivál.
A rendezvény első napján, (július 2. péntek) 16.00 órakor Kölkeden a Fehér Gólya Múzeumban mutatják be a „Duna
Hangjai” Sound Map of the Danube hanginstallációt. 17:00 órakor iállítás megnyitó Mohácson a Kanizsai Dorottya
Múzeumban nyílik Teppert Ferenc „Élet a Duna mentén” című fotókiállítása.
Július 3-án, szombaton 10.00 órakor a mohácsi Sokac-révnél kezdődik a „Népek kavalkádja”, melyen tizenkét
Duna-menti védett terület mutatkozik be. A résztveő országok: Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország,
Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária. A közönség információkat gyűjthet a Duna-menti védett területekről, lesz
gyermek játszóház, különféle környezeti nevelési foglalkozások, kézműveskedés, otthoni ízek kóstolója, kézműves
termékek bemutatója és gyermek táncház. 14.00 órakor indul a népviseletes felvonulás a Sokac Körből a Sokac
Révig, ahol a felállított nagysátorban 15.00 órakor kezdőik az ünnepi megnyitó, köszöntőkkel, az Eötvös utcai óvoda
horvát csoportjának műsorával, a Šokadija együttes fellépésével. A DUNAI MOSÁS bemutatója 15.30-kor veszi
kezdetét a folyóparton, majd folytatódik az ünnepi műsor a Sokac-révnél. Fellépnek: a Sokac Kör Gyermek
Néptánccsoportja, a Šokadija Népzenei Együttes, a Zora Nemzetiségi Néptánc Együttes, a Petrierci Néptánccsoport,
a Dubosevica Néptánc Együttes, és a Pélmonostor Néptánc Együttes. 18.30-kor „Duna-menti ízek” címmel
ételkostoló lesz a Duna-menti országok gasztronómiai különlegességeiből. A napot 20.00 órától hajnalig tartó bál
zárja a nagysátorban.
Július 4-én vasárnap 10.00 13:00 óráig folytatódik a Sokac-révnél a „Népek kavalkádja” a szombati
programelemekkel.
A programok szervezői: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mohács Város Önkormányzata, Magyarországi
Horvátok Szövetsége, Baranya Megyei Horvátok Egyesülete, Mohácsi Sokacok Olvasóköre

A „Duna Hangjai” hanginstalláció berendezése Kölkeden, a Fehér Gólya
Múzeumban
Az angol nevén „A Sound Map of the Danube” installáció egy hangok segítségével történő képzeletbeli utazást kínál a
Duna mentén, a Fekete-erdőben található forrástól a Fekete-tengernél elterülő torkolatvidékig. Hivatalosan a július
2-4. között megrendezésre kerülő Duna Fesztivál keretében fogják átadni a nagyközönségnek a kölkeden található
Fehér Gólya Múzeumban. Az installáció megalkotója az Amerikai Egyesült Államokban élő világhírű zeneszerző,
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Annea Lockwood. A zenés utazás alapját képező hangfelvételeket a művész 2002 májusa és 2004 nyara között
rögzítette, nyolc országban tett látogatásai során. A folyó mentén készített felvételekből állította össze azt az
élményt adó bemutatót, melyet meghallgatva úgy érezhetjük, mintha valóban végigjárnánk a folyó vidékét a
csörgedező pataktól a széles hömpölygő folyamig, hallgatva közben a hullámverést, a vízimadarak énekét és a parti
települések életének hangjait.
Annea Lockwood 1939-ben született Új-Zélandon, jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él. Művészi munkája a
zeneművészeten belül kiterjed a koncertmuzsikára, installációk és performance-ok megalkotására. Munkái az
1960-as évek közepétől a figyelem középpontjában állnak, a természet hangjait gyakran választja művei alapjául.
Számos hanglemeze jelent meg Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon.

Gomba helyett orchidea
A tíz éves, magyarszéki Gyurisán Dánielnek szokatlan hobbija van. Szenvedélyesen keresi, kutatja a természet
értékeit, különösen a védett növényfajokat. És nem csak kutatja, hanem ismeri is őket. Így történhetett meg a
közelmúltban, hogy édesapjával gombászás közben, falujuk közelében csodálatos dologra bukkant. Felfedezett egy
nagyon ritka, fokozottan védett orchidea-faj, a méhbangó apró állományát. E közelről a trópusi fajtársaira hasonlító
virágú növény rovarutánzó mézajkával csalogatja magához a méheket, darazsakat virágainak megporzása
érdekében.
A felfedezés rendkívül fontos a populáció megvédése szempontjából, ugyanis a terület kaszálásának folytatása, de a
növények környezetében annak megfelelő időpontja is elengedhetetlen a fennmaradás szempontjából. A Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek információja szerint a rét tulajdonosa kész együttműködni e ritkaság
megőrzésében, a méhbangók kedvező életfeltételeinek biztosításában.
A nemzeti park igazgatóság ajándékkal kedveskedett a kis felfedezőnek, de valószínűleg számára sokkal többet
jelent a tudat, hogy közreműködhetett egy féltett ritkaság megőrzésében.

Új otthonra lelt Darányban az árván maradt gólyafióka
A somogy megyei Rinyakovácsiban az elmúlt hetek rossz időjárása közepette a vihar levert egy gólyafészket. A
gólyacsalád egyetlen fióka kivételével elpusztult. Az árván maradt fiókát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, Horváth Zoltán tájegységvezető a darányi iskola tetején lévő bekamerázott
gólyafészekbe szállította.
Külön érdekessége az eseménynek az, hogy a darányi gólyapár a nagy esőzések miatt nemrég vesztette el egyik
fiókáját, jelenleg mindössze egyetlen utódot nevelnek, akit a rajongók Hópihének neveztek el. A gólyacsalád
befogadta az árva fiókát.
A darányi gólyák élete az interneten nyomon követhető, az évek alatt nagy rajongótábora alakult ki a darányi
gólyáknak, naplót vezetnek a fészek eseményeiről, egész iskolák kísérik figyelemmel a madarak életét világszerte.
Élő közvetítés a gólyafészekből: http://kki-darany.hu

Küszvágó csérek fészkelnek a pontonon
A küszvágó csérek megtelepedését segítő rögzített úszó pontont helyeztek ki a Bélavár közelében található
bányatavon a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei, polgári természetőrökkel együttműködve . A
Dráva Kavics és Beton Kft. által üzemeltetett mesterséges bányató bőséges táplálékot kínál a vízimadarak számára,
a mesterséges fészkelőhely létesítése elősegíti a vízimadarak megtelepedését. A munkálatokat siker koronázta, a
pontonon összesen 11 pár küszvágó csér rakott fészket. A küszvágó csér Magyarországon védett,
természetvédelmi eszmei értéke 50.000 Ft

Pelyvás pajzsika a Mecsekben
A pelyvás pajzsika (Dryopteris pseudomas) a területről eddig nem volt ismert. A védett növényekkel foglalkozó
szakirodalom a terület vonatkozásában nem említi a növényfajt, melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai a közelmúltban azonosítottak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben.
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Együtt a madarakkal
"Együtt a madarkakkal - Bemutatkozik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület" elnevezéssel egész
napos ismeretterjesztő programot rendeztek 2010. május 15-én a Pécs Plázában. Az esemény alkalmából a Pécs
Plaza területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, Völgyi Sándor
művészi igényű madárfotóiból nyílt kiállítás. A madárfotók megtekinthetőek a bevásárlóközpont nyitvatartási
idejében.

„Madarak és fák napja” Városi Verseny
Ebben az évben május 10-én, a „Madarak és fák napján” tartottuk meg a Városi Versenyt 10 csapat részvételével. A
verseny résztvevői 3. osztályos tanulók, akik három-három fős csapatokban oldották meg a játékos feladatokat.
Építettek molnárfecske fészkeket agyagból, színezték a fecskéket, az év madarait, sőt bemutatták azok repülési
technikáit is. Igazi kavalkád alakult ki a sok repülő fecskerajból. Illata alapján kiválasztották a hárs virágát, majd
tapintással megfejtették az ezüst hárs titkait. Ezen kívül rejtvényt fejtettek, majd elméleti tudásukból adtak ízelítőt a
gyerekek. A tartalmas és élménygazdag program győztese a Jókai Már Általános Iskola csapata lett, a második
helyen a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulói végeztek. A harmadik helyen három
iskola csapata holtversenyben végzett. Ezúton szeretnénk megköszönni a felkészítő pedagógusok áldozatkész
munkáját és az intézményvezetők segítségét, hogy lehetővé tették a tanulók és tanáraik részvételét a városi
rendezvényünkön.

Megyei verseny a „Madarak és fák napja” alkalmából
2010. május 11-én került megrendezésre első alkalommal a „Madarak és fák napja” Megyei Verseny 5-8. osztályos
tanulók részvételével. A három fős csapatok az év madaraiból, fájából valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park
természeti értékeiből és a 30 éves Sumonyi Madárvonulás-kutató állomás tevékenységéből készültek a
megmérettetésre. 12 csapat oldotta meg a különböző érdekes, változatos és fontos ismereteket tartalmazó
feladatokat. A szoros versenyt az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola csapata nyerte. Második helyen a
hosszúhetényi Nemes János ÁMK tanulói végeztek. A harmadik helyet a Pázmány Péter Utcai Általános Iskola
csapata szerezte meg. Ezúton köszönjük meg a felkészítő tanárok munkáját és az Intézményvezetőknek, hogy
lehetővé tették a tanulók és tanáraik részvételét az igényes versenyen.

A Natura 2000 hálózat kijelölésének véglegesítése
A Natura 2000 hálózat magyarországi véglegesítése és az Európai Unió Bizottsága elvárásainak teljesítése
érdekében 2010-ben egy kormányrendelet módosítás és egy új miniszteri rendelet kihirdetésével kíván a KvVM
eleget tenni a hazai és közösségi előírásoknak.
A Natura 2000 hálózat kialakításának befejezése érdekében elfogadta a Kormány az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) kormányrendelet módosításáról szól 23/2010. (II.
11.) Korm. rendeletet, amely 2010. február 26-án lépett hatályba.
A módosításnak több indoka is volt; egyrészt az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv kapcsán az Európai Unió
által indított kötelezettségszegési eljárásban felmerült problémák kezelését szolgálta, másrész ezek alapján új Natura
2000 területek kihirdetése is megtörténhetett.
A Korm. rendeletben 39 új, ún. jelölt Natura 2000 területet hirdettünk ki, amely alapján teljesítettük az Európai
Bizottság előírását, amely 7 élőhely, 11 növényfaj, 8 állatfaj esetében írt elő további területkijelölést. Továbbá egy új
madárvédelmi terület kihirdetését (Zselic) és egy madárvédelmi terület bővítését (Jászság) tette lehetővé a
kormányrendelet módosítása.
Az egyes Natura 2000 területek pontos földrészleteinek és térképeinek kihirdetését az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet
tartalmazza, amely 2010. május 26-án lépett hatályba.
A jogszabály a Magyar Közlöny honlapjáról (72. szám) letölthető, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
honlapjáról is hozzáférhető (www.ddnp.hu Védett természeti területek / A Natura 2000 hálózat menüpont alatt).
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E két jogszabály kihirdetésével befejeződik a Natura 2000 területkijelölések folyamata, és a továbbiakban a Natura
2000 hálózat szakszerű, jogszerű és fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető működésére kell a figyelmet
fordítani.
Forrás: www.termeszetvedelem.hu

Európai Gólyás Települések Hálózatának nemzetközi találkozója Svájcban
2010. június 3-6. között rendezték Svájcban, Altreu-ban az Európai Gólyás Települések Hálózatának éves találkozóját
(2008-ban Nagybajom adott otthont a rendezvénynek.) A szakmai eseményen a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság két munkatársa, Szegvári Zoltán, a Somogyi Tájegység vezetője és Nyemcsok Tamás természetvédelmi
őr, valamint Nagybajom Város Önkormányzatának küldöttsége vett részt. Nagybajom 1996-ban elnyerte az Európai
gólyafalu címet, amely a település 2001. július 1-jén történt várossá avatása után "A gólyák városa" névre változott.
A svájci találkozón egy megmérettetésre is sor került, ahol a résztvevők bemutathatták gólyákkal kapcsolatos
természetmegőrzési program terveiket. A tervek megvalósítását helyi természetvédelmi szervezetek által létrehozott
alap segíti, a találkozó során egy bizottság ítélte oda a legjobban kidolgozott ötlettervek gazdái részére a
támogatást. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei bemutatták azt a tervet, mely a gólyák
Nagybajom környéki élőhelyének fejlesztését, fenntartását, bővítését tartalmazza. Kollégáink a második helyezést
érték el, így a terv megvalósítására 3500 svájci frank támogatást kapott Nagybajom települése és a program.

Harc a szúnyogok ellen
A nyári időszakban, különösen a vízparti területeken, megnövekszik a szúnyogok száma. A szúnyogok a természet
részét képezik, a táplálékláncban fontos szerepet töltenek be. Ezért a természetvédelem érdekei azt kívánják, hogy
ne történjen mesterséges beavatkozás a rendszerbe, tömeges irtásuk felboríthatja a biológiai egyensúlyt, a
szúnyogokkal táplálkozó állatok életére kedvezőtlen hatást gyakorol. A szúnyogok különösen lárva állapotban
jelentenek fontos táplálékot a vízi állatok számára. Azonban a települések lakossága és a területre látogató turisták
számára nagy gondot jelent a szúnyogok jelenléte, ezért indokolt esetben, lakott területeken, az élővilág zavarása
nélkül történhet szúnyog-gyérítés. Lényeges szempont, hogy a szúnyogok irtása a természeti értékek figyelembe
vételével, tervszerűen történjen. Ügyelni kell arra, hogy a kimondottan a csípőszúnyogok ellen kifejlesztett anyagot
szabad használni, mivel az általános "totális" rovarirtó szerek az összes szúnyogfajt elpusztítják, miközben az ember
számára csupán a csípőszúnyog jelent kellemetlenséget.
Gyakran hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy látványos eredményt érjünk el. A szúnyogok tenyészőhelyének
felmérése jelenti a munkálatok első lépését. Kellő hatékonyság csak akkor várható, ha a védendő területet elárasztó
fajok tenyészőhelyeinek legalább 90%-a kezelésre kerül. Ezt követően a tenyészőhely megközelíthetőségét és
fedettségét, majd a víz minőségét, valamint a szúnyoglárvák faját és fejlődési stádiumát szükséges meghatározni.
Ezek az adatok a lárvairtó szer dózisának megállapításához, illetve a kijuttatásra szolgáló technológia kiválasztásához
elengedhetetlenek. A tenyészőhely kezelése tehát nem nélkülözheti a szúnyogtenyészés aktuális helyzetét
figyelemmel kísérő, entomológus (rovartani ismeretekkel rendelkező személy) folyamatos jelenlétét és a kivitelezővel
való aktív együttműködését. Ennek jogi hátterét biztosítja a járványügyi rendelet 4. sz. mellékletének 2. pontja, amely
légi úton történő szúnyoglárva-irtáskor entomológus (rovar-tani ismeretekkel rendelkező személy) közreműködését
kötelezően előírja. Mivel a kezelés kizárólag (!) a lakott helyek szúnyogártalmának csökkentésére szolgál, ezért a
kezelendő területet körültekintően, az ártalmat okozó szúnyog fajának és tenyészőhelyének figyelembevételével
határozzuk meg. Célszerű, ha a rendszeresen imágóirtásra kerülő terület berepüléssel kerül kijelölésre, majd – a
pilóták későbbi eligazodása miatt – térképen rögzítésre. Kijelöléskor a különféle szúnyogfajok előfordulási arányát,
és pl. a gyötrő szúnyog (Aedes vexans) esetén igen nagy (akár 15-25 km-es) repülési távolságát mindig célszerű
figyelembe venni. Lárvairtáskor pedig a tenyészőhelyek gondos felderítésére azért kell különös gondot fordítani,
mivel megfelelő hatékonyság csak akkor érhető el, ha a védendő területek körüli tenyészőhelyek legalább 90%-a
kezelésre kerül. Forrás: Epinfo.

PROGRAMOK
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Mamutok nyomában – kiállítás a Dráva Kapu Bemutatóközpontban BarcsDrávaszentesen
Különleges kiállítás várja a látogatókat Barcs-Drávaszentesen 2010. május 31. és június 13. között a Dráva Kapu
Bemutatóközpontban. A Vízvári Általános Iskolával közös szervezésben megvalósuló kiállításon a Drávában talált
mamutleleteket és a témával kapcsolatos filmeket lehet megtekinteni. A tárlatvezetéseket hétköznapokon, a
Bemutatóközpont nyitvatartási idejében a Vízvári Általános Iskola diákjai tartják a látogatóknak. A programhoz
kapcsolódóan a Bemutatóközpont területén üzemelő Grill Kávézóban a témához illeszkedő ételkülönlegességet
Mamut szendvicset, Ormányvadász sütit és Ice Age koktélt lehet vásárolni. Az ugyanitt megtekinthető, Dráva értékeit
bemutató kiállítás az időszak alatt 50%-os kedvezménnyel látogatható!
Helyszín: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes. Nyitva tartás: naponta 9.00-16.00. Információ:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Dráva Kapu Bemutatóközpont 7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1. Tel.:
82/461-285, 30/474-3591
E-mail: dszentes@enternet.hu

Gyere TE IS táborba! TErmészetISmereti tábor a Dráva mellett
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság idén is meghirdeti 10-14 év közötti diákok részére a változatos
programokkal, játékos vetélkedőkkel, kirándulásokkal megtöltött tábort. A tábor helyszíne a Barcs-Drávaszentesen
lesz, a duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontjában.
A tábor időpontja: 2010. június 20-25. Jelentkezési határidő: 2010. június 10.
A részletes leírás és a jelentkezési lap letölthető honlapunkról: www.ddnp.hu

Napközis tábor Pécsett, a Tettye Oktatási Központban
7-11 éves gyerekeknek szervez nyári napközis tábort a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A szervezők
szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel a körülöttünk lévő varázslatos lényekkel teli élővilág, aki szeret kirándulni,
játszani, madarászkodni, bogarászni, barlangászkodni, ügyeskedni! Címszavak a tematikából: Tücskörészésbogarászás nagyítóval, mikroszkóppal a Pintér-kertben; Madárnak lenni; Fűben-fában orvosság; Élet a vízben;
Szöszmötölés – kézműveskedés a zöld szemlélet jegyében (sok szép ajándék készítésével); Látogatás a Tettyei
Mésztufa-barlangban; A mi erdőnk; Városi dzsungel; Montázskészítés. A tábor időpontja 2010. augusztus 23-27.,
minden nap 8-16 h-ig. A jelentlkezéseket 2010. augusztus 16-i várjuk, a részletes leírás és a jelentkezési lap
letölthető honlapunkról: www.ddnp.hu

Túra a Baláta-tónál
A június 12-én induló túrán a 2008-ban erdőrezervátummá minősített Baláta-tó környékének és a Tuskósi-rét védett
gyepterületének titokzatos életét, valamint különleges és kevéssé ismert fajokat mutat meg a szakvezető a
résztvevőknek. Somogy megye legrégibb természetvédelmi területe 1942-től védett. Védettségét gazdag növény- és
állatvilága, illetve a jégkorszaki lápmaradvány megőrzése indokolja. A Baláta ma is lefolyástalan, csapadék és talajvíz
táplálja. Legnagyobb értéke, hogy a lebegő hínártársulásoktól a láperdőkig számos lápi növénytársulás található itt,
továbbá több országosan ritka növény- és állatfaj élőhelye.
A túra résztvevői megtekintik a botanikai ritkaságok élőhelyét, valamint a láphoz kapcsolódó más, védelemre
érdemes erdőtársulásokat, mint például a genyőtés cseres-tölgyest. A gyülekező helyszíne: Kaszó, kisvasút állomás,
a találkozó 9.45-kor lesz, a túra 10.00 órakor indul.
A túra hossza 7 km, időtartama kb. 3 óra. A részvételi díj: 400 Ft személyenként. Hasznos: fontos az időjárásnak
megfelelő túrafelszerelés megválasztása, a kullancsok elleni védelem. A túrán mindenki saját felelősségére vesz
részt!
Információ, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Telefon: 30/377-3388,
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30/326-9459.
e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

Magyar Nemzeti Parkok Hete - 2010. június 14-20.
„Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban” Fedezze fel a számtalan természeti kincset rejtő nemzeti
parkunk és egyéb védett természeti területeinket! Egy héten keresztül izgalmas túrák, ismeretterjesztő programok
várják a természetkedvelőket legszebb tájainkon! A részletes programot az alábbiakban közöljük:
Június 14. Szakvezetéses túra az Irma-úton
Helyszín, időpont: Pécs, Duna-Dráva NPI Zöld Pont iroda, Tettye tér, 10 óra.
A túra hossza 3 km, időtartama 3 óra. Ingyenes.
Június 15. Látogatás a Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Helyszín, időpont: Drávaszentes 10 óra, 13 óra. Ingyenes.
Június 16. Diavetítéses előadás a Tettye Oktatási Központban természeti értékeinkről
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, Tettye tér, 10 óra. A program időtartama: 1 óra. Ingyenes.
Június 17. Ismerkedés kedvenc gombáinkkal
A Mecsek erdeiben tett túra alkalmával különleges gombafajokkal ismerkedhetnek a résztvevők.
Túra hossza: 5 km. Túra indulása: 10 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fő.
A helyszínről a túra előtti héten tájékoztatjuk a nagyközönséget honlapunkon és hirdetményeinkben.
Június 18. Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban és kenutúra a Külső-Bédán
Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9 óra. Részvételi díj: 1800 Ft/fő.
Június 19. Homokbuckáktól a házi sajtig – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA
20-25 ezer évvel ezelőtt, mikor a Dráva-medence megbillent, a folyó déli irányban oldalazva elhagyta a Fekete-víz
síkját. A folyó hordalékát képező homokot, az uralkodó szél felhalmozta, melynek következtében részben vagy
teljesen feltöltötte a valamikori folyómeder morotváit. Ezeknek a megmaradt lápszemeknek indulunk keresésére.
Túránk során – mint már annyiszor – találkozunk az ember tájátalakító tevékenységével, melyek negatívan
befolyásolják a természetes életterek változásait. Túránkat Irmapusztán fejezzük be, ahol betekintést nyerünk a házi
sajt készítés titkaiba. Természetesen az elkészült sajtok kóstolására, vásárlására is lesz lehetőség. Fontos az
időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása. Javasoljuk, hogy a résztvevők hozzanak gumicsizmát
magukkal, mivel a terület egy részét víz borítja. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.
Helyszín, időpont: Drávafok, Irma-puszta, 10 óra. Túra hossza 10 km, időtartama 4-5 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fő.
Június 20. Hódító hód kenutúra
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt. A maximális
létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az
indulási időpontról! Helyszín: Baja - Vén-Duna. Túra hossza 8 km, időtartama 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
Információ, jelentkezés a kenutúrára: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Honlap:
www.ddnp.hu

Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen
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„Határon innen és határon túl”
18.00 órakor a program ágyúlövéssel veszi kezdetét
18.05 órakor a mohácsi Nimród Hagyományőrző Íjász Egyesület bemutatót tart az íjászat rejtelmeiről, az íjak
használatáról. A közönség kipróbálhatja az íjakat, az egyesület tagjainak segítségével, a gyerekek céltáblákra
lőhetnek muflon, nyúl, bagoly képekre, valamint apró ajándékokat rejtő lufikra. Közben fél óránként ágyúlövések
dördülnek az Emlékhelyen.
20.00 órakor ágyúlövést követően az este programjának ismertetése a sírok között,
emlékezés a csatában elesett hősökre.
20.05 órakor Davorin Taslidič történészprofesszor rövid előadást tart a mohácsi csata következményeiről, a
nemzetiségek összetételének változásáról, és arról, hogy a nemzetiségek létszámának változása hosszú távon milyen
hatásokat eredményezett, mennyiben befolyásolta évszázadokkal később a trianoni határvonal kijelölését.
20.15 órakor a mohácsi Kolping Alapfokú Iskola tanulóinak bemutatója: versek, dalok hangzanak el
20.20 órakor a Horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségének műsora: Hercegszőlős, Pélmonostor, Vörösmart,
énekeseinek népzenészeinek, vers és mesemondóinak produkciója.
21.00 órakor a Mohácsi Íjászok a megkonduló lélekharang hangjára lángoló nyílvesszőkkel gyújtanak máglyát az
elcsatolt területekre emlékezve.
20:30 órakor Himnusz közös eléneklése zárja az estét.
Helyszín: Mohácsi Történelmi Emlékhely, Mohács-Sátorhely
Részvételi díj: felnőtt: 550 Ft/fő, diák, nyugdíjas, pedagógus (igazolvánnyal): 350 Ft/fő
Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mohácsi Történelmi Emlékhely
Tel.: 69/382-130, 20/918-2779

Négy évszak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben
természetfotós gyakorlat és fotópályázat
A Dél-Dunántúl közepén magasodó Mecsek hegység szubmediterrán éghajlatával, különleges növényeivel, állataival,
barlangjaival, forrásaival, patakjaival a természet és túrakedvelők elsőszámú célpontja. A 2009-ben védetté
nyilvánított Nyugat-Mecsek erdeibe szervezett programon a természet és a fényképezés iránt érdeklődő
részvevőknek lehetőségük nyílik gyakorlott természetfotós segítségével szebbnél szebb fényképeket készíteni. A
programsorozat egyben verseny is lesz, ahol a legjobban sikerült fényképek alkotói jutalomban részesülnek, illetve
alkotásaikat a nagyközönség is megtekintheti majd, egy fotókiállítás keretében.
A programsorozat következő állomása június 26-án lesz, a fotózandó témák: turbánliliom, farkasölő sisakvirág
(virágzásuk nagymértékben függ az időjárástól!). A program helyszíne a Misina-Tubes térsége lesz, maximális
csoportlétszám 20 fő, előzetes jelentkezés szükséges! Az időpontról és a találkozás pontos helyéről a túra előtt
néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezők, a részvételi díj: 2000 Ft személyenként.
A programsorozat részét képezi az a fotópályázat, melyen bárki indulhat, aki legalább egy természetfotós
gyakorlaton részt vett. Pályázati feltételek: minden szerző a természetfotós gyakorlatokon készült, alkalmanként
maximum 5 darab felvétellel indulhat a pályázaton (tehát, ha valaki mind a négy programon jelen volt, akkor összesen
4x5=20 fotóval), a képek témája kötetlen. A pályázatokat szakértőkből álló zsűri bírálja el, a legjobb felvételek
alkotóinak jutalma művészi fotóalbum lesz. Ezen kívül, a legszebb fényképekből fotókiállítást szervezünk Pécsett
2010 decemberében. A képeket minimum 5 megapixel felbontásban, e-mailben várjuk. Beküldési cím:
mecsekfoto@freemail.hu. A pályamunkákat CD-n is be lehet küldeni a következő címre: Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Nevezési lap, illetve részletes kiírás, mely tartalmazza a képek elnevezésének követelményeit és további praktikus
információkat, 2010 októberétől lesz elérhető a www.ddnp.hu honlapon. Beküldési határidő: 2010. november 12.,
péntek. Jó túrázást, szép fényeket, eredményes felkészülést kívánnak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársai!
Információ, jelentkezés: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. E-mail:
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu
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Kenutúrák Gemencben és Béda-Karapancsán
„Hódító hód” kenutúrák Gemencen
A túra során kenuinkkal bejárjuk a vadregényes Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt.
Megismerkedhetünk a területen élő hódok életmódjával, megcsodálhatjuk a folyóparti ártéri erdőt, és az itt élő
vízimadarakat. Fekete gólyát, barna kányát, kis szerencsével réti sassal is találkozhatunk. Az egykori folyóág végén,
egy nagyobbacska szigeten megpihenve, majd azt megkerülve indulunk vissza a túra kiindulási pontjára. A maximális
létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges! A túra indulási helyéről és az időpontról a jelentkezők a túra előtt
néhány nappal kapnak értesítést. Túra hossza: 8 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő. További
időpontok: 2010. június 20., vasárnap; 2010. július 3., szombat; 2010. augusztus 7., szombat.
Kenutúrák a Ferenc-csatornán
A kenutúra során a Mohácsi-szigetet keletről határoló Ferenc-csatorna változatos vízi világát csodálhatjuk meg. Utunk
erdő, gyep, nádasok mellett vezet. A kenuban ülve szemügyre vehetjük a térségben élő vízimadarakat, és ha
szerencsénk van, láthatjuk az itt élő európai hód rágásnyomait a fákon.
A maximális létszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A túra indulási helyéről és az időpontról a jelentkezők
a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést.
Túra hossza: 5 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő. Időpontok: 2010. július 10., szombat és 2010.
augusztus 14., szombat.
Információ, jelentkezés a kenutúrákra: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459. e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu. Honlap:
www.ddnp.hu

Idegenvezetés és íjászkodás a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen, minden nap
11 és 16 órakor!
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2010. november 7-ig minden nap 11 és 16 órakor garantált idegenvezetéssel és
íjászkodási lehetőséggel várjuk a kedves Látogatókat! A Mohácsi Történelmi Emlékhely az 1526. augusztus 29-i
mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt meg. A park területe több mint 1700
katona végső nyughelye. A sírkertben elhelyezett sírjelek mellett megismerhető a harc történetileg rekonstruált
lefolyása a már ismert, tragikus végkifejletig. Az emlékhely attrakciói közül alapvető fontosságú maga a sírkert,
amely szimbólumrendszerével, kialakításával rendkívül sok információt hordoz. A fogadótérben elhelyezett tablók a
csata előzményeit, lefolyásának körülményeit és következményeit mutatják be a látogatóknak. Az Emlékhely
különleges lehetőséget nyújt a korabeli fegyvermásolatok és íjak kipróbálására - a fegyverek kézbe is vehetők! Az
emlékhelyen működő ajándékboltban a látogatók egyrészt a helyszín szellemiségéhez igazodó emléktárgyakat
vásárolhatnak (többek között korabeli fegyverek másolatait, ólomkatonákat), másrészt a térség természeti, kulturális
értékeit bemutató kiadványokat, könyveket szerezhetnek be, illetve a térség hagyományos termékeiből válogathatnak
(pl. busómaszkokat, Duna-Dráva Nemzeti Park területén élő juhok gyapjújából készült fonalat).
Program: 11 és 16 órakor az emlékhely bemutatása idegenvezetéssel, majd íjászkodás
Az idegenvezetés alkalmával megismerhetjük a sírkert titkait. Feltárulnak a rejtett szimbólumok, melyek amellett,
hogy megjelenítik a csata egyes mozzanatait,
képet adnak a korszakra jellemző társadalmi viszonyokról, a csatának a lakosság mindennapi életére gyakorolt
hatásairól. A korabeli fegyverek másolatait kézbe véve
és kipróbálva az íjászatot, megtapasztalhatjuk, milyen komoly tudomány a hadviselés; az egyszerűnek tűnő fegyverek
kezelése nem is olyan könnyű, mint első ránézésre gondolnánk...
Részvételi díj: Diákoknak, nyugdíjasoknak: 700 Ft/fő – felnőtteknek: 900 Ft/fő. Utazás: egyénileg
Információ: Mohácsi Történelmi Emlékhely, Varga György: 20/918-2779. Honlap: www.ddnp.hu

Kenutúrák a nemzeti parkban minden pénteken 9:00 órakor
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2010. július 1. és szeptember 30. között minden pénteken Béda-Karapancsán és a Fehér Gólya Múzeumban.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő
értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik „legsűrűbben lakott”
területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas
gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös gyűrűvirág is előfordul. A mocsárrétek, legelők növényei a
réti iszalag és a mocsári aggófű.
09.00: találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külső-Bédán
A program során szakvezető kíséretével, kenuval járjuk be Béda-Karapancsa Tájegységben a Duna hullámterén
található mellékágat, és a zegzugos Külső-Bédát. Ha szerencsénk van, találkozhatunk a híres és színes ártéri
madárvilág képviselőivel is: barna kányákkal, szürke gémekkel, jégmadarakkal.
11.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta együtt él a gólyákkal. A dunai ártér határában fekvő
községben mindig biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002-ben létesült az országban
egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér gólya – köré szervezte tárlatát. A bemutatás során
bepillantást nyerhetünk a fehér gólyák életébe: érdekes részleteket tudhatunk meg a fészkelési szokásaikról,
táplálkozásukról, vonulásukról.
12.00: program vége
Utazás: egyénileg, saját gépjárművel. A helyszínen kerékpárbérlési lehetőség van. Szúnyogok és kullancsok elleni
védekezés javasolt.
Részvételi díj: 2-14 éves korig 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő. Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták
részére. Csoportoknak más időpontokban előzetes bejelentkezés alapján. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság, Rittlinger Nikoletta, 30-846-6020

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Turisztikai és Közkapcsolati Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 72/518-221, 72/518-222
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.
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